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Oponetský posudok dizertačnej práce doktorandky Evy Fridrichovej 
 

Aktuálnosť témy dizertačnej práce. 

Doktorandka Eva Fridrichová sa vo svojej dizertačnej práci VIZUÁLNÍ ŘEČ OVLADAČŮ A SDĚLOVAČŮ 

OBRÁBĚCÍCH STROJŮ V ČESKOSLOVENSKU Z LET 1947–1990 venuje z hľadiska dizajnu ako vedy, 

dôležitému bádaniu v histórii praktického aplikovania dizajnu v československom priemysle. Pre 

rozsah dizertačnej práce vhodne zúžila svoj výskumný záber na problematiku obrábacích strojov 

v ktorej bolo Československo v povojnovom období až do spoločenských zmien koncom 90. rokov    

na čele svetových výrobcov. Nielen v oblasti konštrukcie, technológie, dosahovanej presnosti ale aj 

v tvarovaní alebo v tom, čo dnes bežne nazývame dizajn. Užitočným rozhodnutím bolo sústredenie sa 

na vývoj v označovaní funkcii a ovládania spomínaných zariadení. O samotnom hľadaní optimálnej 

formy a funkčne estetických tvarov existuje viacero prác publikovaných knižne, alebo vo forme 

príspevkov do odborných periodík a zborníkov. Oblasť prevádzkovej grafiky rozhodne v systémovom 

mapovaní vývoja a jeho zhodnotenia zaostávala. Výber a aktuálnosť témy práce možno teda hodnotiť 

vysoko pozitívne. 

 

Naplnenie cieľa dizertačnej práce 

Stanovený cieľ bol však v plnej miere dosiahnutý a je veľmi sympatické, že autorka neváhala kriticky 

poprieť úvodnú tézu, keď ju výskum nasmeroval iným smerom. Téma dizertačnej práce je perspek-

tívna aj na pokračovanie výskumu. 

 

Postup výskumu pri skúmaní téz problématiky s uvedením konkrétneho prínosu doktoranda. 

Metodika a systematizácia výskumu 

Doktorandkou prezentovaná potreba pristúpiť k bádaniu vymedzenom cieľom práce, vedeckou 

otázkou a pracovnými hypotézami systematicky a metodicky s klasifikovanými výstupmi je korektná 

a to nielen pre jej výstupy ale hlavne pre prípadné pokračovanie, či zaradenie výsledkov jej výskumu 

do komplexnejších materiálov. Vybraté prístupy k získavaniu dát a ich skúmaniu – spracovávaniu, ako 

prieskum „od stola“, čiže rešeršovanie dostupných zdrojov ale aj rôzne štruktúrované rozhovory 

s autormi a pamätníkmi, či výskum v zbierkových fondoch sú síce tradičné, ale prinášajú zvyčajne 

dobré výsledky, neraz aj celkom nové objavy. Moja jediná pripomienka smeruje k relatívne rozsiahlej 

časti o histórii výrobných podnikov, ktorá však podľa môjho názoru neprináša vysvetlenia, prípadne 

argumenty potvrdzujúce alebo vyvracajúce tézy a myslím, že okrem faktografického záznamu ani 

veľmi neposlúžila cieľom práce.  Bolo by užitočnejšie zaradiť do výberu intervieovaných aj užívateľov 

výrobných zariadení a diskutovať s nimi o vhodnosti riešení, ich zrozumiteľnosti, trvanlivosti, násled-

koch zlého porozumenia symbolov, zameniteľnosti a pod.  

 

Str. 13 citujem: V továrnách TST neměli designéři (výtvarníci) svá stála pracoviště.  

Akceptujem výstupy výskumu doktorandky, no moja skúsenosť s podnikovou praxou a zo spomienok 

dizajnérov a výtvarníkov z tých rokov je nasledovná: V podnikoch pracovali na plný úväzok výtvarníci 

na propagačných a agitačných oddeleniach (vyštudovaní grafici), ktorí občas suplovali pracú dizajnéra 
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grafika infomačných systémov, označení – práve oni často navrhovali logotypy a znaky na zariade-

niach, lebo boli laicky považovaní za povolanejších pre uvedené práce, ako dizajnér, ktorý bol 

registrovaný ako vyštudovaný technik, alebo Akad. soch., Ing. Arch. a pod. Odporúčam v prípadnom 

ďalšom bádaní preveriť uvedené skúsenosti.  

V prehľade používaných odborných diel poskytujúcich relatívne hlbokú analýzu problematiky v 80. 

rokoch mi chýba na Slovensku vydaná kniha B. F. Lomova a kol., Základy inžinierskej psychológie, 

vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983 (preklad zo sovietskej odbornej literatúry). Kniha 

nebola tendenčná a jej obsah je platný dodnes. Kniha sa predávala na celom území Československa 

a podniky ju nakupovali do svojich knižníc bežne tak ako iné knihy o ergonómii a pod. Vtedy sme ešte 

nedelili odbornú literatúru na českú a slovenskú.     

 

Obsah a výsledky doktorandského výskumu. Význam pre prax alebo rozvoj vedného oboru 

Doktorandkina práca je dostatočne obsiahla. Prinášajú viacero detailných pohľadov na problematiku. 

Vysoko hodnotím zmapovanie práce centrálneho dizajnérskeho oddelenia, ktoré je vhodnou sondou 

do procesu navrhovania v dotknutom období ale aj prehľad autorov dizajnu obrábacích strojov 

s miestopisom tvorby, ich významnými dielami, rokmi pôsobenia a pod. Najmä preto, že v prípade 

mnohých nestorov československého dizajnu sú skôr propagované ich neraz atraktívnejšie výstupy 

/autá…/. 

Mimoriadne ma zaujala dôsledná analýza jednotlivých symbolov s porovnaním ako sa časom a skú-

senosťami autorov i rozvíjajúcich sa produktových radov menili. Je to bohatý študijný materiál, ktorý 

poslúži všetkým bádateľom v problematike ale osobitne tvorcom nových informačných systémov, ako 

správne uvádza aj doktorandka. Práve štúdium chýb, omylov a neperspektívnych meandrov riešení 

pomáha začínajúcim dizajnérom vybudovať v sebe zdravú skepsu a sebakontrolu nad kvalitou 

výstupu. Núti ich zamýšľať sa nad problematikou hlbšie a viac návrh interdisciplinárne konzultovať.  

 

(Poznámka oponenta: V oblasti návrhu technológie výroby a aplikácie na označované zariadenia od-

porúčam upriamiť autorkinu pozornosť na fakt, že od 60. rokov normalizované a sériovo vyrábané 

ovládače /tlačidla, prepínače, regulátory, meracie prístroje alebo páky/ – ich zástavbové rozmery 

a spôsob uchytenia ovplyvňovali jednako veľkosť a usporiadanie ovládacieho panelu alebo plochu 

ovládačov výrobného zariadenia – jednako žiaľ často limitovali aj nevhodnú veľkosť alebo formu 

samotného symbolu. Príklad: V práci neuvedený spôsob uchytenia štítku s nápisom alebo piktogra-

mom bol okrem skrutkovania a lepenia aj prichytenie samotnou konštrukciou ovládača – objímka 

tlačidla ako veľká skrutka voči skrytej matici.) 

 

Formálna podoba dizertačnej práce a jej jazyková úroveň 

Rozsah a vizuálna podoba textového zápisu je dostatočná a prehľadná. Ilustračné fotografie dosta-

točne podporujú zrozumiteľnosť obsahu a sú prínosom pre vizuál práce. Štýl písomnej komunikácie je 

odborne kultivovaný a primerane formálny.  

 

 

Odporúčam udelenie akademického titulu Ph.D. 

 

 

 

Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt. 



3 

 

S tézami dizertačnej práce doktorandky Evy Fridrichovej VIZUÁLNÍ ŘEČ OVLADAČŮ A SDĚLOVAČŮ 

OBRÁBĚCÍCH STROJŮ V ČESKOSLOVENSKU Z LET 1947–1990 súhlasím a pokladám ich za vhodné 

východisko pre doktorandský výskum i keď môže viesť k širším súvislostiam. 

 

Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Otázka pre rozpravu 

Usporiadanie ovládačov na paneloch a farebné rozlíšenie plôch pod nimi čerpali zo štúdii a návrhov 

prístrojových dosiek lietadiel, ktoré majú svoje korene v období II. svetovej vojny. Už v 60. rokoch 

minulého storočia vznikali v československých podnikoch leteckého a automobilového priemyslu 

v tomto štýle výtvarne i koncepčne nápadité riešenia (prof. Kovář). Nestretli ste sa vo svojom vý-

skume s informáciami, či podobné skúsenosti neovplyvnili vedome alebo podvedome aj autorské 

návrhy ovládačov obrábacích strojov?   


